Úvodník
M a r t i n D ro p p a
Tušenie Slobody
Bol som sa prejsť. V nedeľu. Zastavil som sa v rómskej kolónii. Mám
tam kamarátov. Pofajčievajúc cigarety sme sa rozprávali, okolo
viali zástavy vypratej bielizne, vyvesenej na šnúrach medzi stĺpmi
elektrického vedenia. Z bielizne
sa ozývala vôňa aviváže, Slnko
vysvecovalo ostošesť, v povetrí
pomedzi spievajúce vtáctvo lietalo pár padáčikov z púpav. Sedeli
sme na lavici, popod nohy sa mi

tmolil statný Pes. Na obojku známka, vychovaný, mávajúci chvostom
ako štandardou Slobody. Pobral
som sa, keď mladá deva začala zametať pred obydlím. Jarný Vietor
zdvihol prach. Nemám rád prach,
začne ma (z neho) páliť v očiach.
Človek môže byť slobodným len
vtedy, keď ním nelomcujú: nenávisť,
predsudky, zlosť a závisť. Nevraživosť a odmietanie. Keď je spolu (aj)
s biednymi a odstrkovanými. Keď
rozumie, vníma, chápe. Keď je preto prijatý i tam, kde by ho neprijali
– ako si to spočiatku môže myslieť.
Pretože za Slobodu treba nielen bojovať. Treba ju aj hľadať.
… pretože je nebo smutnomodré,
chce sa mi plakať…
(Because, John Lennon /
Paul McCartney, The Beatles,
album Abbey Road, 1969)
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Poézia
Dušan Šuster
(* 1996)
Pochádza z Gajár, v súčasnosti žije v Bratislave.
Na VŠMU študuje scenáristiku.
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Výhľad
1
Zmrzlina
servírovaná na vrchole hory
má zvláštnu moc.
A o to vyšší obsah kalórií.
Smrť,
rozumej postava v tradičnom čiernom plášti,
o tom vie svoje.
2
Smrť,
rozumej postava v tradičnom čiernom plášti,
sedí v kaviarni a sústredí sa na výpočet
indexu svojej telesnej hmotnosti (BMI).
Pohlavie: ?
Hmotnosť: 91 kg
Výška: 185 cm
Vek: ?
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Smrť,
rozumej postava v tradičnom čiernom plášti,
sa rozhodla jesť menej sladkého.
Odteraz budú výlety do hôr
nepopierateľne
prospievať jej zdraviu.
4
Smrť,
rozumej postava v tradičnom čiernom plášti,
znudene stojí na vrchole hory
bez jediného pohybu.
Z diaľky vyzerá ako prirodzená
súčasť mierne strmého brala.
Svojím zjavom
mätie prichádzajúcich turistov.
Núti ich myslieť si,
že výstup im bude trvať
o pár zanedbateľných sekúnd dlhšie.
Núti ich myslieť si,
že od neobmedzeného výhľadu na všetko
ich delí o 1,85 metra viac.
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Niekoľko akordov
Mladá Číňanka zjedla večeru
pávími perami
namiesto paličiek
a prisadla si k rodičom,
ktorí sledovali seriál.
A pýcha jej stekala po čele,
pýcha jej stekala po lícach.
A pýcha jej stekala po hrudi,
pýcha jej stekala po bruchu.

4

A pýcha jej stekala po chrbte,
pýcha jej stekala po zadku.
A pýcha jej stekala po stehnách,
a všetko sa zdalo byť v poriadku.

Jediný akord
Štátna hranica
prechádzajúca našou pizzeriou
rozdelí vašu pizzu napoly.

Matka
Nemá rada, keď jej niekto
strčí do ruky svoj mobil
a nabáda ju,
aby si prezrela galériu
alebo prehrala video.
Nemá rada, keď jej
strčíš do ruky svoj mobil
a prosíš ju,
aby ťa odfotila.
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Nemá rada, keď sa musí dívať
na cudziu tapetu.
Nemá rada, keď sa musí trápiť používaním
ovládacích prvkov,
na ktoré nie je zvyknutá.
Nemá rada, keď sa musí vypytovať,
čo treba stlačiť, aby sa jej podarilo
urobiť fotku.
Pripadá jej to, akoby na raňajky dostala
vianočku s prehnane hrubou vrstvou džemu.
Alebo šálku mlieka, na ktoré je alergická.
Alebo akoby musela strážiť dieťa,
ktoré neprestajne plače,
pretože jeho matka nie je nablízku.

5
Modrá
Boli už vaše fotografie
vystavené pod vodnou hladinou?
Toto je vaša príležitosť.
Vôbec sa nemusíte namočiť.
Stačí, ak svoje snímky
prostredníctvom niekoľkých kliknutí
nahráte na náš harddisk.
Postaráme sa,
aby sa objavili na obrazovkách
umiestnených v hĺbke
týchto významných jazier a vodných tokov:
Bajkal, Eyreovo jazero, Veľké medvedie jazero,
Rio Grande, Niger, Amazonka, Popradské pleso,
Dneper, Dunaj, Visla.
Obecenstvo je zaručené.
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G a b r i e l a G r z n á ro v á
(* 1969)
Vyštudovala ekonomiku na VŠP v Nitre. Žije v Topoľčanoch, kde pracuje ako účtovníčka. Tvoriť a publikovať začala koncom deväťdesiatych rokov. V októbri
2017 jej vo vydavateľstve Petrus Bratislava vyšla
básnická prvotina s názvom Neha snehu.

Cigánska balada
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Opäť mi horkne v ústach jedna jeseň
a ty máš v očiach túžbu južných vtákov,
spálené krídla pre jar, pre deň, pre sen,
cenganie dávno zabudnutých nákov.
Kočovné slnko v šere stromov zvoní
pohárom jedu na oslavu vášní.
Nocou sa vkrádaš v divých hrivách koní,
iba tak, v ohni, medený a krásny.
Pohanský boh nás jedným okom stráži,
v druhom mu hasne túžba južných vtákov,
dvojitý súlad nedočkavých paží,
prekliatych sŕdc a cengot dávnych nákov,
plazivý dym a smútok, čo sa splašil,
aj deň, ktorý sa toho ticha zľakol.

Modranská momentka
Podvečer mi hádže dlhé tiene
do vína ako modrú stuhu.
V hlave mám už všetko popletené.
Tak povedz, ako z tohto kruhu...
Dokedy sa bude so mnou točiť
modrá, čo ti zutekala z očí?
Radšej by som mala srdce z hliny,
kým mi kruhy nenaruší iný.
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s otcom
Len nedávno si tadiaľ šiel
a teraz šepkáš: skry ma!
Je divné ticho po výdychu včiel.
V diaľke sa mihla Vivaldiho zima.

Rutinná
Už odkedy sa poznáme,
každý deň patrí k tichým bláznom.
Núti nás chodiť po lane
z pavúčích nití, no a za snom
z minulej noci hádže sieť.
A tebe dáva hrošiu kožu.
Tak len tu niečo nevyveď.
(Ale vraj blázni všetko môžu).

7

Úteky
Krajina mlčí. Iba trať
načúva tichu zabudnutou mušľou.
Ako sa budeš o mňa báť,
keď všetko, čo má krídla, dávno ušlo?
V kolískach strácam korene,
kým každá neha zmizne k ránu,
kým bude všetko zmenené
a ktosi cudzí zamkne po nás bránu.
Po necestách si ticho skáče,
obúva smútok do tratí.
Pošli mi srdce z modrotlače,
nech sa ti vonku nestratím.
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L i t e rá r n a s ú ť a ž
Ko n g e n S c r i p t
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Nezisková organizácia KongenKult so sídlom v Iľanove v spolupráci s Mestom Liptovský Hrádok, Mestom
Liptovský Mikuláš a partnermi vyhlasuje IV. ročník
Literárnej súťaže KongenScript. Súťaž KongenScript
2018 je určená pre neprofesionálne autorky a neprofesionálnych autorov prózy a poézie s trvalým alebo
prechodným pobytom v okrese L. Mikuláš alebo
študujúcim či pracujúcim v okrese L. Mikuláš.
Súťaží sa v dvoch základných kategóriách: próza
a poézia a v tematickej kategórii, ktorá má názov
Ja, my a 100. výročie vzniku Česko-Slovenska (poézia, próza alebo iné literárne formy). Termín uzávierky
súťaže je v piatok 31. augusta 2018.
Propozície súťaže a ďalšie podrobnosti o súťaži
sú zverejnené na webstránke www.kongenkult.sk.

Predstavujeme víťazov
literárnej súťaže
KongenScript 2017
Václav Papež ml.
Súvislosti
Máš v oku triesku z veľkého tresku
a prvé rožky piekli anjeli
Centrálna banka má nulový úrok
no len tie byty trochu zdraželi
Rezbárska
Boha bolí noha
krivká
Pred bytovkou stála
slivka
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Dnes sú z nej varechy
nad umývačku
nikdy z nich nespravíš
barličku
Výlet
Snívalo sa mi o dedovi
Posmrtný život je v hlave
a nádej pre mačky v siedmom páde
padajú s bohom a nohami
smerom pod zem
Niektoré spomienky zahrabeš
iné sa ešte nestali
a preto sme išli na lyže
Boli vyrobené z papiera
Enviro

9

V Mariánskej priekope
našli plechovku od piva
A my separujeme:
sklenené raňajky
papierový obed
večera z plastu
a cez víkend raňajky na obed
Ekonómov platíme
za komunálny odhad
večného rastu
My sme raz tu
potom vynesieme deti
Každý deň ich veľké auto
pozbiera
na niektoré čaká slušná
kariéra
10 000 metrov pod hladinou
v Mariánskej plechovke
našli priekopu do cliva
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Petra Navrátilová
At The Top Of The Mountains
... a každým krokom
bližšie k slnku,
schody do neba
keď kamzičím chodníčkom
necháme sa zlákať,
s východom slnka
a malým krajcom chleba.
Snehový poprašok
na vrcholku hory.
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S ospalým dychom,
čo mrzne na perách,
a zimným slnkom
– už stojí vo dverách,
v bráne do neba –
tam zabúdam na seba,
na neho,
na teba,
na duchov,
čo mi strašia
vo veži.
Leaving
Modrá obloha nadomnou,
Čierne nebo vo mne,
čierna hviezda žiari v srdci,
čiernom, ako pleso bezodné.
Vypaľuje jazvu.
Opustím ťa,
ale až za tou ďalšou skalou,
za ďalšou zákrutou.
Až na tom vrchole dostaneš krídla
a slnko ťa spáli,
premení
na popol v mojej dlani –
jediný nádych výdych,
– a už nie si.
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Próza
Helena
Šmihulová-Laučíková
(* 1945)
Má liptovské korene, ale má veľmi silné puto s Bratislavou, kde prežila šťastné detstvo a mladosť. Fotografuje a píše články na blog. Žije v Liptovskom Hrádku.

11
Zložitosť jednoduchého života
Snaha o jednoduchý spôsob života dnes – aj keď ju chápem, lebo keď už
človek získal všetko, čo chcel (zatiaľ), tak zrazu chce navyše aj to, čo tým
stratil – je zložitá.
Jednoduchosť sa zložito vysvetľuje.
Niekedy to bolo jednoduché. Moja stará mať mali v kuchyni veľkú pec
z červených tehál, zaberala možno štvrť kuchyne. Zadok pece bol prestrčený cez stenu do prednej izby a vyhrieval ju.
Na peci stál čajník alebo spal kocúr, alebo aj dieťa. Rascu stará mama
nekupovala, keď sa išla prejsť v nedeľu poza humná, natrhala ju, uviazala a zavesila dolu hlavou usušiť nad prípecok. Voňavé zeliny používala
ako koreniny, alebo aj na liečenie. Často tam stál červený vandlík zakrytý
utierkou, v ktorom kyslo cesto na buchty. Stará mať už išli s dobou. Bola
to veľká rebélia, hraničiaca s povesťou nanič gazdinej na tie časy, ak sa
chlieb kúpil v konzume. Moja mama už chlieb nepiekla, ale ešte vaľkala
domáce rezance. Ja mimoriadne navaľkám, ale len preto, lebo som slabá
nátura a podľahnem tlaku rodiny, zaťaženej na tradície. Keď starej mame
zaviedli niekedy v roku 1953 elektrinu, nadšene sa rozžiarila: podobne
ako moja mama pri kúpe prvého televízora a ja pri zapojení internetu.
V izbe na skriniach vydychovali jablká celú zimu až do jari vôňu leta,
vlhkosť dažďa. Takú vôňu nekúpite nikde. V zadnej izbe bola síce piecka,
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ale málo sa v nej kúrilo, kvôli tým jablkám a aj kvôli tomu, že stará mama
tvrdila, že v chladnej izbe sa zdravšie spí. Periny boli teplé, široké a biele
ako roztiahnuté krídla husí na dvore. Snívali sa mi v nich len samé pekné
sny, o alergii sme nemali potuchy.
Na peci v kuchyni bol veľký kotlík, v ktorom sa stále hriala teplá voda.
Nad pecou visela drevená tyč. Keď sme prišli v zime dnu, sušili sme si tam
háby ako na radiátore. Stará mať potískala veľké hrnce podľa toho, akú
potrebovala teplotu na varenie, alebo len na udržiavanie teplého jedla.
Pred pecou boli v drevenej debničke suché šišky zo stromov na podkurovanie; pozbierali sme ich v lete, keď sme boli na hubách alebo na jahodách.
Bolo tam i zopár polienok dreva, ale aj v zime, ak potrebovala viac dreva,
vyšla z pitvora, urobila pár krokov tam a späť, podupkala nohami, aby si
nezamazala kuchyňu roztopeným snehom, sadla si na stolček a prikladala do pece. Občas si aj zdriemla. Dvierka na peci mali dva otvory, vyzerali
ako žiariace oči, a peknú visiacu rúčku, volala som ju cingrlátko. Leštila
ju popolom. Aj my máme okrem radiátorov kachľovú pec, ale keď idem
po drevo, musím prejsť 20 328 schodov a 49-krát sa prezúvať, čo vôbec
nie je jednoduché. Ale čo už, keď mám tie kódy či nejaké iné „oné“ v sebe.
Ozaj – drevo sa hotovalo v hore, nekupovalo sa. Spomenula som si, aký
stará mať mávali maličký vianočný stromček, len taký nad stolom. Strýko
Ondrej nikdy nevyťal v hore najkrajší a najväčší, hoci mohol, lebo to bol
jeho les. Aha, tak preto!
V zime, keď sa deti okúpali v korýtku, sa tam cez noc namočila bielizeň
a na druhý deň sa pralo. Bielizeň sa sušila von aj v zime, niekedy zmrzla
na kosť, vyzeralo to hrôzostrašne. V mojom strachu ma statočne utvrdzovala sesternica Oľga nevídanými historkami. Bavlna, ľan, plátno. Ale
aj koža a kožušina. Aj po praní bola špinavá voda stále biošpinavá. V lete
sme sa kúpali v potoku, aj sa tam plákala bielizeň. Museli sme meniť čas
kúpania, lebo plavky sme nemali a naši rovesníci nás spoza kriakov špehovali.
Nespomínam si, že by u starej mamy mali kôš na smeti. Všetko sa prirodzene zužitkovalo, nemali žiaden odpad. Plasty neexistovali, papier
od múky a cukru poslúžil na zabalenie, potom na podkurovanie, zvyšky
jedla schosňovali kury, prípadne prasiatko Qiko a tak dookola: škrupiny
z vajíčok kurám, hnoj na pole, úrodu pozbierať, zužitkovať. Spomenula
som si, ako mi raz mama zabalila desiatu do takého vrecúška, ale nevšimla si, že tam bola predtým soľ, a ako som ja potom pľula! Hrdo sa hlásim
k tomu odkazu, lebo z prvej plechovky od coca~coly, čo som mala, niekedy v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, som si urobila exkluzívny
stojan na ceruzky a perá! Taká to bola vzácnosť, nie ako teraz – je s nimi
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len oštara. Môj sused síce využil zopár plastových fliaš a vyrobil z nich
strašiaka do maku. Keď fúka vietor, fľaše sa pohybujú a vydávajú naozaj
strašidelný kvílivý zvuk.
„Áno, viem, do žltého kontajnera ich dávam,“ odpovedala som urazene päťročnému vnukovi, keď sa ma pýtal, či separujem odpad! Pochválil
ma. Moja stará mama nevedela, že niečo separuje. Správala sa ekologicky, ekonomicky, aj keď netušila, čo to je. Jej logistika bola veľmi logická
a nenáročná na čas a na peniaze i na pohonné hmoty – ak nerátam vlastnú energiu. Mala v sebe zakódovaný jednoduchý princíp prežitia človeka
ako súčasti prírody. Mala v sebe biologické hodiny dňa, striedanie ročných
období, zrodu života i smrti. Kolobeh. Ktovie, či sme tieto vlastnosti prílišným rozmýšľaním a technikou nestratili. Myslím si, že to máme v sebe,
len sme na to zabudli.
Najjednoduchšie je využívať ten spôsob života, ktorý nám prítomnosť
poskytuje, lebo aj ten raz zastará. Ale nič nám nebráni riadiť sa jednoduchými pravidlami overenými našimi predkami – vtedy, teraz, aj potom,
amen... Zbytočne neplytvať, starať sa o veci, šetriť tam, kde to má zmysel, vidieť súvislosti. A možno používať zdravý rozum. Včera som bola
v obuve a kúpila som si jednoduché topánky. Kožené.
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Roman Baláž
(* 1973)
Prozaik. Nemohol študovať, lebo jeho starí rodičia
v roku 1968 emigrovali do Západného Nemecka.
Vyučil sa za nábytkového stolára, jeho koníčkom i povolaním sa však stalo všetko spojené s autami: živil sa
čistením, voskovaním a oživovaním karosérií a interiérov automobilov. Žije a tvorí v Liptovskom Mikuláši.

Papu

14

Úzke dlhé prsty jeho pravej ruky nežne hladili klávesy akordeónu.
V zmyselnom rytme tanga ich dopĺňali hlboké tóny basov, rodiace sa pod
bruškami akoby kŕčovito zohnutých prstov ľavej ruky.
Miloval som, keď môj starý otec hral staré skladby. Boli to nádherné
melódie, okorenené typickou improvizáciou. Ale nielen to. Vždy to bol
tanec. Tanec starého muža nad nádherou života. Keď hral, usmieval sa.
Na jeho hladko oholenej počernej tvári kontrastovali šedivé, upravené
úzke fúzy nad hornou perou. Tie jeho úsmev ešte viac zvýrazňovali. Ale
počas hrania nebol na jeho tvári len úsmev. V očiach mal zvláštnu iskru.
Nie maličkú, v kútiku oka skrytú iskru. Oči mu žiarili. Vlastne to nebola
iskra. V očiach mu horel oheň. Bola to tá zvláštna energia, ten temperament, čo v sebe mal. Prenikal do jeho rúk a následne do prstov, ktoré
niekedy človek ani nestíhal registrovať. Mihotali sa vo svetle a vo vzduchu nad klávesmi ako krídla kolibríka. Tento tanec očí, pier a prstov jeho
vtedy ešte zdravých rúk bol vlastne slobodný, nádherný a šťastný let starého muža vysoko nad životom.
Keď hral, nemohol som od neho odtrhnúť zrak. Tak to bolo aj teraz.
Sedel som oproti nemu a zrakom aj sluchom som vnímal hudbu, ktorú zo
seba a z nástroja vydával. Uvedomil som si, že sa zliali do jedného celku.
Že hudba je jeho neodmysliteľnou súčasťou...
„Papu,“ oslovil som ho, keď na chvíľu prestal, aby sa napil kávy, „prečo
si aj so synmi hudbou nezarábate?“ Môj otec aj strýkovia sú dobrí muzikanti.
V širokom okolí nebolo muzikanta, ako bol môj starý otec. Hral inak
ako ostatné kapely. Samozrejme, boli aj iní veľkí muzikanti. On však hral
niečo ako „róm-jazz“. Bol to vysoký stupeň improvizácie pri zachovaní
pôvodnej melódie skladby. Na akordeóne, na gitarách a na base vedeli
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hrať aj jeho synovia. Bolo veľmi obohacujúce počuť ich hrať spolu. Keby
hrali ako skupina za peniaze, boli by sme všetci slávni a bohatí. Ale všetci
ťažko pracovali na stavbách.
Zasmial sa. Nie posmešne. Zasmial sa od radosti. Zložil si z pliec akordeón a presadol si zo stoličky do kresla. Odpil si z kávy. Pozrel sa na mňa,
prižmúril trochu oči a zahľadel sa niekam do prázdna. Začal rozprávať:
„Bolo to už dávno. Veľmi dávno. Išlo mi na desiaty rok, keď moja mama
doniesla domov akordeón, ktorý pre mňa od niekoho kúpila. Bol to môj
prvý hudobný nástroj. Nikdy predtým som na ničom nehral. Vzal som ho
vtedy do rúk a asi za dvadsať minút som zahral svoju prvú skladbu. Odvtedy som hrával každý deň. Len tak pre radosť. Keď som mal štrnásť
rokov, môj starší brat ma zobral vlakom do Košíc. Tam sme vošli do jednej
kaviarne, kde hrala živá hudba. Keď mali prestávku, brat vstal a šiel niečo
dohodnúť s muzikantmi. Potom ma zavolal, ukázal na ich akordeón a povedal, aby som hral.“
Pozeral som na svojho starého otca, do jeho očí – a videl som v nich
radosť. Znova to všetko prežíval. Začal sa smiať. Nahlas. V tom smiechu
rozprával ďalej:
„Ani si nevieš predstaviť, čo všetko robili s remencami toho nástroja,
aby mi neboli veľké. Nakoniec mi ich na chrbte preplietli do nejakého
uzla a zaistili ho hrebeňom. Asi takýmto…“ starý otec vstal a vybral si
zo zadného vrecka nohavíc úzky hnedý hrebeň. Stále sa pritom smial,
až to rozosmialo aj mňa. Hrebeňom si medzitým začesal svoje šedivé
vlasy dozadu a druhou rukou si ich tým istým smerom uhládzal. Hrebeň odložil, sadol si a zas si odpil z kávy. Zrazu zvážnel a priamo sa mi
pozrel do očí.
„Nemysli si, že som mal strach alebo trému. Vôbec. Napriek tomu, že
som mal prvý raz vo svojom živote hrať pred publikom, nebál som sa. Veľmi som sa z toho tešil,“ povedal a usmial sa.
„Aj môj otec bol muzikant. Hral na husliach,“ pokračoval v rozprávaní. „Vyrastal som pri hudbe a poznal som veľmi veľa skladieb. Našich aj
iných. Tak som v tej kaviarni začal tie skladby hrať. Pritom som pozeral
na ľudí a videl som, že sa im moja hudba páči. Plynule som prechádzal
z jednej piesne do druhej. Keď môj brat spozoroval záujem poslucháčov,
dal si dole z hlavy klobúk a chodil s ním pomedzi ľudí. Tí mu tam hádzali
peniaze. Uvedomoval som si však, že musíme stihnúť vlak, aby sme sa
v ten deň ešte vrátili domov. Tak som každú chvíľu sledoval čas na krásnych veľkých stojacich hodinách, ktoré tam boli. Na chvíľu som prestal
hrať, aby som to pripomenul aj bratovi. Lenže vedenie kaviarne nás prehováralo, aby sme tam ešte ostali. Kaviareň sa medzitým naplnila ľuďmi.
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Mali sme ešte čas, a tak som na ich naliehanie hral. Bolo to moje prvé
verejné vystúpenie.“ Starý otec sa pri týchto slovách znova začal nahlas
smiať.
„Predstav si, čo urobili. Tak, aby som si to nevšimol, pomaly posúvali hodiny naspäť, aby sme tam boli čo najdlhšie. A naozaj sme omeškali
vlak, ktorým sme chceli ísť domov. Nakoniec sme cestovali až nočným
spojom. Zarobili sme si veľa peňazí a ja som pochopil, že sa môžeme mať
lepšie.
Odvtedy som, ešte ako dieťa, začal hrávať s rôznymi kapelami, ktoré si
po mňa chodili domov. Hrával som s tými najlepšími muzikantmi a platili
mi za to. Môj otec medzitým nešťastnou náhodou prišiel o ruku, a tak sa
z môjho hrania stal náš hlavný príjem. Boli časy, keď sa u nás zarábalo
asi sedemsto korún za mesiac, no ja som za jeden deň dokázal domov doniesť aj dvetisíc korún. Samozrejme, nie každý deň. Dokonca sa stalo i to,
že mi zaplatili až tisíc korún za jednu pieseň.“
Náhle sa výraz tváre môjho starého otca zmenil. Zamračil sa a hlas
mu zosmutnel.
„K tomu sa však, tak ako to pri muzike býva, pridružil alkohol. Postupne som sa naučil piť a často som chodil domov opitý. Pil som, aj keď som
sa oženil. Aj keď prišli deti. Ako muzikant som často nebol v noci doma
a cez deň som dospával alebo chodil k rodine.
Raz, keď som bol na muzike, strhla sa bitka. Ako muzikanti sme sa
do šarvátok nezapájali a nestarali. Tentoraz to ale neplatilo. Videl som,
ako jeden opitý muž schytil nejakú mladú ženu a päsťou ju chcel udrieť
do tváre. Ani chvíľu som neváhal a priskočil som k nemu. Zakričal som
na neho, lenže on nereagoval. Nedalo sa robiť nič iné, zbehlo sa to rýchlo,
tak som ho udrel do tváre ja. Udrel som ho veľmi silno. Spadol na zem.
Prestal dýchať a mal privreté oči. V tom okamihu sa bitka skončila. Ľudia
kričali, že som ho zabil. Bol som v šoku. Moji kamaráti rýchlo pribehli
ku mne a prikázali mi utiecť a niekde sa skryť. Všetko som nechal tak
a utekal som. Pribehol som na železničnú stanicu. Práve odchádzal vlak.
Naskočil som doň, ale vôbec som nevedel, kam pôjdem. Keď som si sadol,
všetko to na mňa doľahlo. Pred očami som mal toho ležiaceho chlapa, svoju ženu, svoje maličké deti…“
Oči môjho starého otca zvlhli. Hlas ešte viac zosmutnel.
„Hudbu som miloval, ale život muzikanta bol zlý a moja žena a deti
trpeli. A teraz ešte toto. Nevedel som, čo a ako ďalej. Napadlo mi, že ich
už viac neuvidím. Začal som v mysli prosiť Boha, nech mi pomôže. Nech
mi dá ešte jednu šancu a ja začnem svoj život odznova. S takýmito myšlienkami v hlave som zrazu spozoroval, že si ku mne prisadol starý biely
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muž. Pekne ma pozdravil a s úsmevom sa začal so mnou rozprávať. Bol
to kazateľ a hovoril mi o Bohu. Ja som to považoval za odpoveď na moju
modlitbu a hneď – len čo sa dalo, som sa vrátil domov.
Zistil som, že ten človek, ktorého som udrel, nezomrel. Stratil vedomie a na druhý deň sa prebral. Svoj sľub Bohu som však dodržal. Prestal
som hrávať po zábavách a za peniaze. To mi pomohlo skoncovať aj s alkoholom. Zamestnal som sa. Začal som sa venovať deťom a žene a hral som
už len pre radosť. Tak je to až dodnes.“
Starý otec sa znova začal usmievať. Bol na to hrdý. V očiach sa mu
zračila spokojnosť. To bolo všetko. Vstal, zobral na plecia akordeón, sadol
si na stoličku – a hral ďalej.
Nemôžem povedať, že by som vtedy jeho rozprávanie prijal ako vysvetlenie toho, prečo si nedá za hudbu platiť. Zvlášť, keď som vedel, ako
ťažko musia otec aj mama pracovať. No vážil som si ho viac ako predtým
a jeho rozhodnutie som rešpektoval.

17

***
Od tohto rozprávania prešlo niekoľko rokov. Tak ako sme to mali vo
zvyku, znova sme boli v podvečer na návšteve u starých rodičov. Sme veľká rodina, stretávali sme sa tam často. Zazvonil bytový zvonček. Strýko
šiel otvoriť a od dverí silným hlasom zavolal:
„Otec, poď, prosím ťa, sem. Máš návštevu.“ Všetci stíchli a starý otec
išiel ku dverám. Bol som zvedavý, kto to prišiel, a tak som vstal aj ja a nasledoval ho. Vo dverách stál menší zostarnutý počerný muž v sprievode
dvoch mocných mladíkov. V ruke držal futrál na husle a usmieval sa.
„Janko!“ prekvapene zvolal starý otec, „kde sa tu berieš, kamarát môj
drahý?“ Otvoril náruč a objal ho. Dvaja šediví zostarnutí muži v silnom,
priateľskom objatí...
Starý otec ho chytil okolo pliec a vzal dnu. Keď si sadli, pokračoval:
„Nevideli sme sa asi štyridsať rokov. Ako sa máš? Čo ťa ku mne priviedlo?
Ako tvoja žena, deti?“
„Počkaj, počkaj trošku,“ rozhovoril sa s úsmevom papusov kamarát.
Medzitým začali nosiť pred neho a jeho dvoch vnukov, ktorých nám predstavil, jedlo, kávu, nejaký alkohol aj koláče.
„Načo si robíte starosti, nebudeme jesť,“ pokračoval, „prišli sme len
na chvíľu.“
Vždy sa mi tento zvyk páčil. Rád som pozoroval, ako sa nanosilo jedlo
a pitie pred návštevu na stôl a potom začalo vynukovanie a odmietanie.
Nikto z našich sa na prvé ponúknutie ničím neponúkol. Až na štvrté či
piate núkanie si nakoniec niečo zobral. Niekedy musel domáci ukončiť
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tento rituál tak, že vsunul návšteve jedlo do rúk. Nesklamali. Tak to bolo
aj teraz. Vedeli, čo sa patrí.
„Kirvo,“ oslovil môjho starého otca kamarát Janko a vzal mu ruku
do dlaní. Nazval ho kmotrom. Pochopil som, že v mladosti boli blízki
druhovia. „Prišiel som ťa o niečo poprosiť. Boli u mňa doma nejakí ľudia
a núkajú nám pekné peniaze, ak nahráme v ich štúdiu niekoľko skladieb.
Veľmi by som chcel, aby svet počul a navždy si pamätal hudbu, ktorú im
zahráme my dvaja spolu.“
Spoznal som ho. Dovtedy som ho videl len v televízii a poznal iba
z rozprávania. Z našich nebolo v celej krajine lepšieho husľového
virtuóza, než bol on. Teraz sedel u môjho starého otca na stoličke a prosil
ho o láskavosť.
Všetky oči sa upreli na papusa. Žeby konečne ukázal svetu ten nevšedný dar, čo v sebe mal? Nikomu z nás už nešlo o peniaze. Všetci sme robili
a mali sme sa pomerne dobre. Išlo však o niečo iné. Každý z rodiny vedel,
čo hudba pre starého otca znamená. Vyrastali sme na nej. Chápali sme
vysokú a nenapodobniteľnú umeleckú hodnotu stvárnenia jeho vnímania
života, ktorá sa v jeho hudbe odrážala. Bolo by to zadosťučinenie, ktoré
mu každý z nás prial.
Papu sa rozhliadol po izbe. Videl, že všetci očakávajú, čo povie. Usmieval sa. Vedel som, ako sa rozhodne. Ten úsmev som poznal. Druhú ruku
položil na ruky Janka, ktorý stále zvieral jeho dlaň. Zahľadel sa mu do očí
a veľmi milo a pomaly mu povedal:
„Janíčko, ty vieš, čo som vtedy sľúbil.“ Na chvíľu sa odmlčal. „Vždy som
dodržal svoje slovo, a tak to bude aj teraz. Veď ma poznáš. Mám nádherný
život s mojou rodinou. Nič nám nechýba. S tebou si ale teraz rád zahrám.
Je to pre mňa česť,“ dopovedal a očami ukázal na akordeón. Strýko okamžite vstal, aby mu ho doniesol.
„Nie, kirvo, mne bude cťou a potešením si s tebou zahrať,“ odpovedal
papusov priateľ a rukou ukázal na puzdro s husľami. Jeden z vnukov ho
otvoril a vybral nástroj.
Obidvaja sa postavili. Stáli oproti sebe. Zobrali si hudobné nástroje
a niekoľkými tónmi sa ubezpečili o vzájomnom zladení.
Je ťažké opísať slovami, čo nasledovalo. Čisté tóny nástrojov v rukách
dvoch zostarnutých hudobníkov virtuózov sa spojili spolu s nimi do dokonalého celku. Hudba, ktorú som vtedy počul a videl, vyplnila každú
molekulu priestoru okolo mňa aj vo mne. Tie tóny som začal vidieť zrakom. Sluchom som začal vnímať rôznorodé tvary a farby sveta. V ústach
som pocítil novú chuť – a niekde hlboko vo mne, z iskry, ktorú som v sebe
mal, vzplanul oheň. Vtom som to zbadal. Z očí môjho starého otca sa taký
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istý, všetko pohlcujúci oheň vylieval ako žeravá láva von. Padal v podobe
kvapôčok sĺz dolu na zem. Boli to slzy života. Môj papu bol ním naplnený
a život v ňom horel.
Zaostril som na jednu slzu a uvedomil som si, akú nádhernú farbu
a tvar jeho život mal. Tá slza padala a lúče svetla v nej vytvárali odraz.
Premieňala sa na nádherný krištáľ plný radosti, šťastia, pokoja a nádeje.
Ten pohľad, spolu s tónmi hudby, ktorá bola okolo mňa aj vo mne, mi zrazu umožnili pochopiť, ako má chutiť život.
Dopadla. Tá slza dopadla na zem. Ale neroztrieštila sa na milión
malých kvapiek. Ona vsiakla do podlahy. Stala sa súčasťou okolia. Ale zanechala na zemi stopu.
Taká bola hudba aj život môjho starého otca. Prenikli hlboko
do každého, kto sa s ním stretol a okúsil kúsok z nich. Z ohňa života,
z temperamentu, ktorý v ňom horel. Papu daroval každému, komu mohol,
malú iskru, ktorá sa mohla kedykoľvek premeniť na planúci temperament, rozpaľujúci oheň života.
Na ten umelecký zážitok nezabudnem nikdy.
Pri nedávnej udalosti som si na to znova spomenul. Doma sme počúvali nejaké rytmické piesne. Ja, staršia dcérka aj tá maličká, ktorá sa
výzorom viac podobá na moju bielu manželku a jej rodinu, sme v tých
rytmoch tancovali. V očkách tej mladšej som si prvý raz všimol tú nádhernú iskru života, ktorá roznecovala oheň v jej tancujúcom telíčku. Bol
som šťastný. Aj ona, takisto ako tá staršia dcérka, má v sebe niečo naše.
Niečo po mne, mojich rodičoch a starých rodičoch. Bude pre mňa nesmierne obšťastňujúce vidieť, keď sa tie iskry v nich roznietia na spaľujúci
oheň temperamentu, radosti a vášne k životu.
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Rozhovor
s Annou Ondrejkovou
Srdce neodchádza nadôchodok
(*1954) Narodila sa a žije v Bobrovci. Jej osobnosť
sa dá v skratke definovať troma slovami – poetka,
divadelníčka, výtvarníčka. Dlhé roky sme sa s ňou
stretávali v Knižnici G. F. Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši, kde pracovala ako knihovníčka. Debutovala básnickou zbierkou Kým trvá pieseň (1975).
Po nej nasledovali Snežná nevesta (1978), Plánka
(1984), Sneh alebo Smutná jabloň plná nedozretých
pávov (1993), Nespavosť (1994), Skoromed skorokrv (1998), Havrania, snová (2007), Izolda: sny,
listy Tristanovi (2010), Úzkosť (2013), Izoldine vlasy
horia (2014). S jej poéziou sme sa stretli aj v zbierke slovenských básnikov haiku Mávnutie krídel, či
v stredoeurópskej antológii slovensky píšucich poetiek
Plášť bohyne. Je nositeľkou Ceny Asociácie organizácií
spisovateľov Slovenska za rok 2010 a Ceny diváka
v stredoeurópskej básnickej súťaži Václava Buriana.
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Už nejaký čas si na dôchodku. Je to veľká zmena?
Nuž, známi pri stretnutiach to komentujú takto: „Vitaj. Dožila si sa.
Spomalila si? Užívaš si? Uvedom si, že už nie si mladá. Máš viac času
na tvorbu! Ondrejková dôchodkyňa, hahaha!“ Mohla by z toho byť báseň
v štýle Wislavy Szymborskej. Autentické výroky, iste myslené dobre, ale
nedomyslené. Akoby sa v skutočnosti nikto (teda: málokto) nezaujímal
o to, ako žijem (nič nové pod slnkom), ale vnucujú mi svoje predstavy,
predsudky, možno aj svoje reálne skúsenosti. Ale ja, keď som odchádzala, som si sľúbila, že to bude sabatikal. A dobrodružstvo! Skutočné
dobrodružstvo, v ktorom človeka nečaká starostlivo pripravený adrenalínový program a sprievodcovia, čo dbajú na to, aby sa nedajbože nestalo
niečo neplánované, nepríjemné alebo naozaj nebezpečné.
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Zmena... Stratila sa vyváženosť: v knižnici som musela „resetnúť“ všetky
domáce starosti a doma som získavala nadhľad nad knižničnými trápeniami a trápeníčkami. Tlak z dvoch strán ma nútil narovnať sa. Teraz je
to jednostranné a občas blízko zlomenia...
Čo za sebou zanechávaš? Čo nachádzaš?
Neviem, čo za sebou zanechávam, nerobila som (ani nemám potrebu
urobiť) žiadnu „rekapituláciu“. Chýbajú mi ľudia, v tomto sa môj obzor
veľmi zúžil: susedky, predavačka v obchodíku... Všeličo mi chýba. Zrazu
nemám ten denný kontakt s novými knihami. Moja hlava je žiaduca len
na štylistickú a jazykovú úpravu farského časopisu... Prudko sa stupňuje
izolácia. Oveľa silnejšie žijem samotu. Hovorím si: veď to všetko dôverne
poznáš, je to bolestivo známa, odskúšaná krajina.
Áno, o tomto sa v moderných sprievodcoch seniorským vekom nehovorí. Výraz – užívať si – je však častý...
Ale... užívam, doslova si užívam maminku (krehkosť každej sekundy). Má
osemdesiatsedem rokov. (Aj keby som ešte nemala „oficiálny dôchodkový vek“, ostala by som doma kvôli nej, už zoslabla a nemôže byť celý deň
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sama.) A od rána do noci som uprostred záhrady, ktorá ani nemá plot,
a zvierat: ovečky, sliepky, lastovičky (hniezda majú v maštali, mláďatká
trepotali krídelkami, učili sa lietať okolo mojej hlavy), mladý vlčiak s hodvábnymi uškami u susedov, mačky... Od rána do noci v nekonečnej robote,
a nikdy všetko nezvládnem, nestihnem urobiť. Čítam úchytkom, akoby som
kradla. Najnovšie knihy: životopis českej undergroundovej poetky Jany
„Honzy“ Černej od poľskej bohemistky Anny Militz, skvelá, objavná antológia slovenskej ženskej poézie prvej polovice 20. storočia Potopené duše,
ktorú zostavila Andrea Bokníková... Emily Brönte vraj čítala popri miesení
cesta na chlieb, ale toto nedokážem, musím sa na knihu plne sústrediť. Ale
skvelé je, že čítanie sa mi „nezunovalo“, že ho stále bytostne potrebujem...
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Poézia veľmi nepozná dôchodok. Takže nová skúsenosť? Nová
zem, nové obzory, nová Pravda, nebodaj i šanca odznova sa pozrieť
na svet?
Srdce neodchádza na dôchodok! Ale ešte som len „začínajúca dôchodkyňa“, ešte je to všetko zmätené, vo mne aj okolo mňa. Ešte je vo mne údiv
v tom zmysle: to už má byť nastálo? Už nič iné? Údiv aj úzkosť: nič iné?
Lebo ani zďaleka všetko v živote nezávisí len od toho, ako veľmi túžime
a ako veľmi sa usilujeme dosiahnuť to. A je pyšnou ilúziou domnievať sa,
že na niečo v živote máme nárok.
Celý život si prežila v knižnici medzi knihami a nie nerada. Nenutká
ťa teraz, keď si mimo tohto prostredia, vytvoriť si takú imaginárnu
knižnicu ako Umberto Eco (Meno ruže) alebo L. Borges (Babylonská
knihovna)?
Nie. Doteraz som nad tým neuvažovala. Možno ešte nie som dostatočne dlho preč (kde je „krajina Preč“?)... a čaká ma dať do poriadku svoju
vlastnú (neimaginárnu) knižnicu, lebo tá je v zúfalom stave. Nikdy som
na ňu, ani na svoje papiere, poznámky a rukopisy nemala čas. Ani teraz
ho nemám! Ale možno... ak sa dostanem k tomu, aby som svoju vlastnú
knižnicu usporiadala, budem si súčasne vytvárať aj tú imaginárnu...
Nedávno si bola za Slovensko nominovaná na Cenu Viktora Buriana.
Ako to vnímaš?
Václav Burian (1959-2014) bol český novinár, básnik a polonista; na jeho
počesť sa uskutočňuje stredoeurópska básnická súťaž. Štvorica porotcov
z Čiech, Rakúska, Poľska a Slovenska nominovala štyroch autorov. Takže
český básnik Petr Borkovec zvolil básnika, ktorý publikuje pod pseudonymom Elsa Aids, poľský spisovateľ, literárny vedec a kritik Leszek
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Anna Ondrejková tancuje na iniciácii knihy Mily Haugovej vo výbere Rudolfa Juroleka
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Engelking Tomasza Różyckieho, Sabine Eschgfäller, ktorá píše poéziu
v nemčine a prednáša nemeckú literatúru na univerzite v Olomouci,
rakúskeho básnika Jörga Zemmlera a slovenská poetka a prekladateľka Mária Ferenčuhová nominovala mňa. Podmienkou bolo, aby autori
boli na súťaži skutočne prítomní, čo pre mňa bolo temer nesplniteľné,
ale nakoniec som sa do Olomouca dostala. Bol to zvláštny a inšpiratívny
zážitok. Skutočne to bola súťaž, ktorá sa odohrala pred obecenstvom
v maličkom divadle. Na javisku sedeli porotcovia a každý básnik prečítal
sedem básní, na horizonte sa premietal preklad do češtiny. Každý básnik
bol verejne hodnotený! Všetci porotcovia hovorili po česky (Mária po slovensky), vedľa Różyckieho a Zemmlera sedeli prekladatelia. Nevedela
som si predstaviť, ako to môže fungovať, ale veľmi rýchlo to nadobudlo
takú intenzitu, že sme všetci, autori aj obecenstvo, temer nedýchali. Bolo
to strhujúce. Hovorím to preto, lebo to bolo naozaj niečo nové. Mala som
pocit, že ustavične objavujem niečo nové, že je to malá univerzita poézie... A vzácne bolo, že ma nominovala Mária Ferenčuhová, s ktorou sme
sa dovtedy vôbec nepoznali, len sme čítali svoje knihy...
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Ako si obstála v tejto veľmi priamej a otvorenej konfrontácii?
Zvíťazil Tomasz Różycki... a mne sa ušla divácka cena, čo bolo nečakané
a úžasné. V obecenstve bola napríklad skvelá česká poetka Sylva Fischerová...
Divácka cena, to je niečo ako hlas ľudu, hlas boží. Spomínaš však
veľa ženských mien, myslíš, že toto genderové ponímanie literatúry
má perspektívu, alebo to skončí ako v športe? Kategória ženy, kategória muži...
Myslím, že aj v tenise sa hrá zmiešaná štvorhra. A stále fungujú v krasokorčuľovaní dvojice... Ale vážne. Neuvedomila som si, že spomínam
viac ženských než mužských mien. Pred mesiacom, keď sme tento rozhovor začínali, som mala na stole knihy od žien a o ženách. Dnes držím
v rukách 4. časť Triednych nepriateľov od Ruda Dobiáša, rozhovory
Štefana Hríba s M. O. Váchom, K. Satoriom a T. Halíkom Kde sa stratil
Boh... Bolo a aj teraz je to skôr náhodné zoskupenie kníh a mien. Asi to
svedčí o tom, že „genderové ponímanie literatúry“ nie je mojou témou.
Pravdaže, môj pohľad je deformovaný mojou neveľkou skúsenosťou,
a život v čisto ženskom kolektíve každého (každú) rýchlo naučí, že ženy
dokážu byť podobne (rovnako?) ako muži – deštruktívne a mocichtivé.
Že si nevážia mužov! Pritom v diskusiách o týchto problémoch ako jeden
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zo základných prvkov sa objavuje neúcta mužov voči ženám... Niekedy
mám pocit (opakujem: so svojou obmedzenou skúsenosťou), že neúcta
je vzájomná, že vzájomné je ubližovanie a ponižovanie toho druhého. Aj
keď v rôznych kultúrach to má rozdielnu podobu, z nášho európskeho
(a kresťanského!) pohľadu zavše aj absolútne neprijateľnú... ale to som
trochu odbočila. Vlastne som chcela povedať, že rozdeľovanie literatúry
na mužskú a ženskú je podľa môjho názoru odjakživa nemúdre a najmä,
i keď tak ďaleko nevidím, nemá budúcnosť. Boli sme však stvorení, aby
sme sa navzájom dopĺňali, nie aby sme proti sebe bojovali.

26

Poézia za posledných 20 rokov prešla viacerými štádiami, rovnako
ako vývoj literatúry vôbec. Nezdá sa ti, že literatúra dnes už nie je
celkom tou spoločenskou autoritou, čo bola kedysi? A že tu iba osamelý básnik píše osamelému čitateľovi?
Autoritu, či popularitu, mal Milan Rúfus. Takú opravdivú (hoci... zdá sa
mi, že ako básnik doplatil na to, že sa veľmi rýchlo stal nekritizovaným
a nekritizovateľným, že ho všetci milovali, všetci ho citovali, všetci sa
oháňali jeho menom). Kto ešte iný? Jozef Banáš?
Zhováral sa Peter Laučík
Fotografie sú z iniciácie knihy Mily Haugovej (Ružomberok, apríl 2017)
a z udeľovania Ceny Viktora Buriana (Olomouc, september 2017). Fotografie z Olomouca publikujeme s láskavým súhlasom fotografa Petra
Palarčíka.
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Literárna
reportáž
M a r t i n D ro p p a
(* 1963)
Básnik, umelec, robotník, kultúrny pracovník aj korektor, novinár a reportér (napr. Liptov, Hospodárske
noviny, .týždeň), fotograf, kosec tráv a rúbač dreva,
čestný vojenský veterán a fanúšik skupiny Pink Floyd.
Bloger (https://martindroppa.blog.sme.sk).
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Príroda je ateliér
Tvorba liptovského výtvarníka Michala Kerna je mi blízka a vzácna. V mnohom odráža i moje pocity, emócie, reflexie videného a hlavne (pre) cíteného.
(Ach, akéže som to mal len šťastie, že som sa s Maestrom Michalom dobre poznal, že som nespočetnekrát bol u Kernovcov na Močiaroch, v jeho
ateliéri – v Prírode, že som mohol počúvať Maestrove slová o umení, aj sa
podieľať na jeho tvorbe; ako tichý hosť v jeho mysli aj ako pomocník pri lámaní kameňa na mozaiky, pri bádaní v prírode jeho ateliéru.)
Čím som starší, tým viac a intenzívnejšie zisťujem a vnímam, že všetko
je v Prírode. Že Príroda je všetko a všetko v Prírode je v dokonalom súlade.
Napokon – inak to ani byť nemôže, len si to musíme postupne uvedomiť
a potom prijať ako Zákon nad všetkým.
Ako aj predtým, i teraz som robil výtvarný návrh na obálku časopisu,
ktorý máte v rukách. Podvedome som vnímal, že tá obáločka by mala byť
istým venovaním Michalovi Kernovi. A napokon nielen jemu, ale aj osamelému bežcovi, svetovému liptovskému básnikovi Iwanovi Laučíkovi.
Spravil som to tak. Jednoducho. Ako podklad som zvolil hrubojemnú akvarelovú vertikálnu maľbu v jasných a sviežich farbách jari i leta. Na maľbu
som v dynamickej kompozícii vejúceho Vetra ponaliepal jemné lístky
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z prasličky, listy z javorca i mladý lístok z púpavy. Snažil som sa pracovať rýchlo – tak, aby mi prírodný materiál nezvädol. S hotovou prácou
som letel, hnaný túžbou po novej radosti, do grafického štúdia a tlačiarní
REPROservis v Liptovskom Mikuláši. Tam som zažil prekvapenie nad prekvapenia – pri iPočítači so špičkovými grafickými programami ma privítal
mladý muž, Patrik Korinok, neoklasický skladateľ a hudobník, známy pod
umeleckým pseudonymom I Am Planet. Vložil moju prácu do skenera
a na monitore iPočítača sa objavil výsledok – lepší než som čakal. Sviežosť
zelene, jemnosť obrysov lístkov, iskriaca žiarivosť akvarelu. Pán Patrik
doklepol do skenu názov a číslo časopisu, vybral som dva odtiene fialovej
– lebo Pink Floyd. Všetko bolo hotové ani nie za polhodinku. Potom sme sa
ešte porozprávali – ako inak, o umení. Zaujímavých a dobrých ľudí človek
nájde ani nevie kde a kedy. Lebo – Zákon.
Prišiel som domov a pochopil som (tak ako už „miliónkrát“ predtým), že
všetko je v Prírode a Príroda je všetko. Taký je Zákon. Sadol som si na drevenú lavičku na dvore, pil som vodu zo starého skleneného pohára, počúvajúc
Vietor, skrývajúci sa v lístí liesky. Pozeral som sa: ako rastie tráva, ako ma
pomaly obrastá a prerastá, svieža, jarná, zelená. Nad tým všetkým Oblaky
a Slnko (Slnko, ktoré sa vraj o päť miliárd rokov zmení na akúsi hmlovinu;
to som zvedavý – zdá sa mi, že je to pravda, že sa tak stane, vedci netárajú.
Viem, že to určite bude v stredu o 06:28 hodine. Lebo – Zákon.)
… všetko pod Slnkom je v dokonalom súlade / ale Slnko je v zatmení
Mesiaca… (Eclipse, Roger Waters, Pink Floyd, album The Dark Side Of The
Moon, 1973)
… počúval som Vietor, ako lístie ráta / vítali ma Stromy, ako svojho brata… (Stretnutie s tichom, Kamil Peteraj, Pavol Hammel, album Stretnutie
s tichom, 1977) Stopy po stopách

Michal Kern: Prvý sneh, prvý dotyk, prvá stopa (Liptovská galéria P. M. Bohúňa, 1984)
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Stopy po stopách
Inšpiratívne spojenie prírody s človekom je príznačné pre land art –
umelecký smer, ktorý sa načas objavil i v slovenskom výtvarnom umení
a zanechal v ňom výraznú, trvácu stopu.
umenie od prírody do prírody
Umelecký smer land art vznikol začiatkom šesťdesiatych rokov v Spojených štátoch amerických a do Československa sa dostal už v druhej
polovici šiesteho desaťročia XX. storočia. Ako všetko nové a progresívne
v našom umení z konca šesťdesiatych rokov, tak aj land art bol zakrátko,
počas komunistickej ideologickej normalizácie, odmietnutý ako umenie
formalistické. Naši predstavitelia land artu sa tak náhle ocitli na periférii
verejného aj odborného záujmu. Jedným z takto limitovaných umelcov
bol i Michal Kern, akademický maliar z Liptova, ktorý by sa bol 1. mája
2018 dožil okrúhlych osemdesiatych narodenín.

29

azyl medzi lopúchmi
Zatiaľ čo predstavitelia land artu zo Západu hľadali inšpiráciu
v exotických častiach sveta, Kern ju v podstate „vďaka“ neprajnosti komunistického režimu „vynútene“ objavoval doma, na pozemku okolo
kúrie na Močiaroch pri Liptovskom Mikuláši, kde prežil celý svoj tvorivý aj
osobný život. Tvorba v ateliéri prírody pri riečke Demänovka, na pozemku s jazierkom, s húštinami stromov, kríkov a s pobrežnými zákutiami
z obrovských letných lopúchov a z hlbokých zimných závejov, sa tak stala pre citlivého umelca príznačná.
Daniela Čarná, pedagogička a kurátorka súčasného výtvarného
umenia, zaoberajúca sa aj tvorbou Michala Kerna (je autorkou rozsiahlej a komplexnej 220-stranovej monografie Michal Kern, [vydala
Galéria mesta Bratislavy, 1. január 2011]), mi v dávnejšom rozhovore,
ktorý sme o umelcovi a jeho tvorbe viedli, povedala: „Po krátkom období
konkretivizmu na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov Kern
intenzívne vstúpil svojou tvorbou do prírody. Najskôr prostredníctvom
zrkadiel pozoroval dianie v nej, vzápätí objektívom fotoaparátu zaznamenával zanechávanie stôp človeka v prírode, aby napokon hľadal spojenia
človeka s ňou.“ Musím dodať, že nešlo o nejakú „dekoratívnu romantiku“, ale o deklarovanie intímnych akcií v prírode, (z)realizovaných
zväčša osamote, ba až v osamelosti. Súčasťou „zvýtvarnenia prírody“
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Michal Kern: Dvojité zrkadlenie (Slovenská národná galéria, 1978)

boli umelcove texty a zápisky. K dielu Priesor, ktorý si vytváram... I – III
(1982) si Michal Kern zapisuje: „Skrýša meditácií, chatrč snov, zámok
túžob, najrýchlejšie lietadlo a najvzdialenejšie krajiny, vyhraté vojny
a uznané víťazstvá, šťastné návraty do dňa s dvadsiatimi štyrmi hodinami, prebudenie do zázračného trojuholníka zo stoniek lopúchov na brehu
Demänovky“. Dospelý muž – človek – (umelec) tak upozorňuje na dobu,
v ktorej sa mnohí uzavierali, neprejavovali sa, ale nútene „emigrovali
do seba“.
Podľa Čarnej Kernovu tvorbu charakterizujú dve základné línie: ekologicko-etická a druhá, mapujúca prenikanie človeka do prírody. V prvom
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prípade sa umelec zaoberal ekologickými problémami Liptova (napríklad výstavbou vodného diela Liptovská Mara). Ide o diela, na ktorých
je kombinovanou technikou zachytený výrez romantickej liptovskej
krajiny s malebným Kriváňom, v spodnej časti poznačenej stopami po lyžici bagra. Pre dielo Každý človek je môj brat (1977), na ktorom umelec
drží vojenský – strelecký terč priamo pred sebou, je zas príznačný prejav nesúhlasu s násilím. Takéto umelecké prezentácie antimilitarizmu,
ktoré prvoplánovo nekritizovali „západných agresorov“, sa ale u nás
v časoch socializmu, „dočasne chráneného“ sovietskymi vojakmi a tankami, nepripúšťali a neodpúšťali.
Umelecká a ľudská filozofia Michala Kerna bola zakotvená v tom, že
človek zanecháva v prírode stopy násilné, teda negatívne, alebo nenásilné, ktoré sú jej súčasťou, splývajú s prírodou tak, aby v nej napokon
prirodzene zanikli, aby ich príroda prijala. Dokumentácie Kernových akcií, počas ktorých umelec zanecháva odtlačky dlaní či tela v snehu alebo
pás vykosenej trávy na lúke, ilustrujú nestálosť, dočasnosť, prchavosť
okamihov, ktoré neskôr pretrvávajú v meditatívnom premýšľaní nad dielom, pričom hlavným motívom týchto úvah je uvažovanie nad vzťahom
človek – príroda / príroda – človek.

31

úskalia a obmedzenia
Napriek tomu, že Kernova tvorba nebola priamou reakciou na spoločenský a politický systém v krajine do Novembra 1989, umelcove názory
na politické a spoločenské dianie možno vystopovať v jeho dielach, v zápiskoch, v reflexiách. Taký je aj cyklus Hra s kockami (1975). Na sérii
fotografií umelec vyhadzuje do vzduchu veľké kocky so symbolmi lebiek
s rôznym počtom mozgových závitov. Kocky náhodne padajú do snehu
okolo autora, ktorý tak reaguje na to, že ľudia v rôznych schvaľovacích
a povoľovacích komisiách, často bez odborných vedomostí, rozhodovali, a napokon i stále rozhodujú, o osude (nielen) umelcov a ich diel.
Michal Kern, človek nekompromisný, priamy v postojoch a v názoroch, sa často stretával s odmietaním zo strany predstaviteľov moci
na každej úrovni. Sledovanie Štátnou bezpečnosťou, upodozrievania,
donášačstvo a šikanovanie sa nevyhli ani jemu. Umelcov syn Martin
spomína: „Keď otec v roku 1978 fotografoval drôtený plot pri vznikajúcej
novostavbe vojenskej akadémie pre dielo Nová krajina pre človeka, zatkla
ho verejná bezpečnosť, nasadili mu putá, obvinili ho takmer zo špionáže,
zobrali mu filmy, fotoaparáty.“
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Michal Kern: Kríž (1987)
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Michal Kern: Dvojité zrkadlenie II. (Liptovská galéria P. M. Bohúňa, 1989)

pohyb v zakázaných priestoroch / kinetické osudy
Reakciou umelca na dobu a jej príz(r/n)aky bol aj cyklus Zakázaný
priestor (1987), v ktorom Kern pracuje s fotografiami ostnatých drôtov na pozadí oblačnej oblohy ako symbolu nekonečnej slobody. Takmer
jedinou možnosťou, ako mohol Michal Kern uživiť rodinu i seba, bolo vytváranie diel pre verejný priestor a pre architektúru. Kern ich zrealizoval
takmer päťdesiat. Aj v tomto prípade vychádzal z prírodných motívov.
Osudy mnohých sú dnes smutné – diela boli zničené alebo podľahli skaze, nesúcej sa na vlnách „developerských projektov“. Tvarovaný kovový
emblém mesta Liptovský Mikuláš, schválený heraldikmi, bol umiestnený na budove niekdajšieho národného výboru. V roku 1990 ho síce
premiestnili na novú budovu mestského úradu, zakrátko ho ale nevedno
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prečo odstránili. Dielo sa napokon stratilo aj z depozitu. Medzi málo jeho
zachovaných diel na verejnosti patrí maľba Strom života (1899) v Dome
smútku v Ochodnici na Kysuciach. „Dielo si kedysi objednala obec, je
krásne, vážime si ho a udržiavame v perfektonom stave,“ pochvaľujú si aj
po dlhých rokoch obyvatelia obce. Zachovali sa aj Kernove pamätné tabule na niektorých slovenských synagógach, jedna z nich je i na priečelí
synagógy v Liptovskom Mikuláši. Pamätné tabule pripomínajú deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska a holokaust. Jedna z týchto
tabúľ je aj v jeruzalemskom Jad Vašem – hlavnom izraelskom pamätníku
obetí a hrdinov holokaustu. Horšie dopadla napríklad Kernova kinetická
plastika pri výjazde z Ondrašovej smerom na Liptovskú Maru: najskôr
ju zničili vandali, neskôr bola celkom demontovaná a ďalší jej osud sa
stal neznámym. Zanikla aj fontána v Považskej Bystrici, ktorá vychádzala zo znázornenia „hlávky“ odkvitnutej púpavy. Sprejerskými výtvormi
a reklamami je znehodnotená i Kernova mozaika na považskobystrickom obchodnom dome Banco (kedysi Ščokino). V Liptovskom Mikuláši
sú ako-tak zachované len tri exteriérové Kernove diela: betónové
piliere s kovovou – patinovanou štylizovanou postavou svätého Mikuláša pri cestných vstupoch do mesta a spomenutá tabuľa na synagóge.
Na druhej strane – v roku 2017 sa príkladne o Kernove diela v exteriéroch postarali v Banskej Bystrici: spoločnosť Ľupčianske kovozávody
sa v lete 2017 pustila do rozsiahlych rekonštrukcií dvoch diel od Michala Kerna – Kinetický objekt (1973) na sídlisku Fončorda a Univerzum
(1976) na dolnom sídlisku Rudlová-Sásová. Obe diela sú zrekonštruované a osadené na pôvodných miestach, pre ktoré boli vytvorené. Súčasne
boli zapísané do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica.
príroda je (ako) ateliér
Michal Kern bol po celý svoj umelecký aj osobný život spojený a prepojený
s prírodou, ktorá mu poskytovala nielen zátišie na intímne chvíle rozjímaní, ale výrazne mu slúžila aj ako ateliér. Doslova. V podstate všetky jeho
umelecké diela vychádzajú z pozorného a dlhého pozorovania prírody, jej
kolobehov a procesov v nej. Nedobrovoľne-dobrovoľne „uväznený v prírode“, na plošne limitovanom priestore Močiarov, ju dokázal naplno vnímať
a následne transformovať všetky z nej načerpané vnemy do tvorby, pre
ktorú je pomenovanie land art také príznačné, signifikantné. Necestoval
ďaleko za hranice, do exotických prírodných destinácií – pretože nesmel.
A tak „cestoval“ doma, v obklopení toho, čo tak miloval, mal rád. „Objavoval seba“ tam, kde napokon žil a tvoril i jeho otec. Aj z tohto pohľadu
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je jeho tvorba a zanechané dielo jedinečným prvkom v slovenskom výtvarnom umení, siahajúcim ďaleko za hranice krajiny, priestoru a času,
v ktorých vznikalo a (z)rodilo sa.
Michal Kern (1. máj 1938, Žilina – 1. október 1994, Močiare, Liptovský
Mikuláš-Demänová) sa síce narodil v Žiline, ale zakrátko po narodení ho
rodičia prevážajú na Močiare do Liptovského Mikuláša, kde žil
svoj osobný i tvorivý, umelecký život až do skonu. V rokoch
1956 až 1962 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v oddelení figurálnej maľby – u profesora Jána Mudrocha. V roku 1963 mal prvú samostatnú
výstavu v Liptovskom Mikuláši (komisárom výstavy bol
Rudolf Chmel). V roku 1992 utrpel ťažký úraz, následkom ktorého 1. októbra 1994 zomiera. Pochovaný je
na Močiaroch – vedľa svojho otca, akademického maliara
Petra Júliusa Kerna. Do roku 1990 samostatne vystavoval
hlavne v Československu, Poľsku a Maďarsku. Bol účastníkom
mnohých kolektívnych výstav. K jeho tvorbe treba zaradiť početné akcie
v prírode a fotomonológy. Jeho diela sa nachádzajú v slovenských i českých
galériách, ale i v Holandsku, Nemecku, Maďarsku, USA, Belgicku, Kanade,
Poľsku i vo Francúzsku...

35

Zdroj reprodukcií diel Michala Kerna: www.webumenia.sk.
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Zabudnuté
osobnosti
Pe t e r L a u č í k m l .
(* 1982)
Vyštudoval FF UKF v Nitre, odbor etnológia. Pracoval
v Považskom múzeu v Žiline, na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici a v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Do našich i zahraničných časopisov prispel niekoľkými desiatkami odborných štúdií. Na Slovensku
vydal odbornú publikáciu Kultúrna dimenzia jaskýň.
V mikulášskom múzeu sa ďalej venuje téme vzťahu
podzemia a človeka, ktorú vedecky rozvíja až do hlbokej mystickej minulosti.

36

Po stopách svätého Jána Makovníka
Nájsť pri potulkách literatúrou odkaz na jaskyňu je možné, i keď
zriedkavé. Naopak, keď pri potulkách jaskyňou nájdeme podpis takmer
neznámeho autora na stene, je to malý zázrak. Je to hra prozreteľnosti plná drobných, sotva postrehnuteľných vnuknutí, jemných postrčení
neviditeľnou rukou a iných zhôd
okolností, ktoré človeka napokon
dovedú až na miesto, kam patrí.
Taká cesta ma viedla k Jánovi Makovníkovi-Tóninovi a k jeho dielu,
keď som našiel jeho podpis na stene neveľkej jaskyne Horná Túfna,
ktorá bola známou turistickou
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zastávkou na trase od Banskej Bystrice, cez Harmanec až na Kráľovu
studňu a hrebeň Veľkej Fatry. Steny jaskyne pokrýva mäkký biely sinter,
do ktorého sa dá dobre písať. Z približne stovky starých podpisov na stenách možno rozlúštiť len zlomok. Úprimne povedané, pri väčšine analýz
podpisov na stenách jaskýň je problém ich vôbec správne prečítať, nieto
ešte dohľadať historické údaje o konkrétnej osobe a jej spojení s návštevou jaskyne. To sa podarí len zriedkakedy.
Takmer zabudnutý slovenský spisovateľ Ján Makovník-Tónin sa narodil v roku 1920 v Svätom Jakube pri Banskej Bystrici. Po skončení ľudovej
školy študoval na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Pracoval ako praktikant na obvodnom notárstve v Banskej Bystrici. Obdobím
Makovníkovej krátkej literárnej kariéry boli roky 1942 – 1948, keď pracoval v Harmaneckých papierňach (len na skok od Túfnych jaskýň).
Bol majstrom kódovania
V rozpätí ôsmich rokov mu vyšli štyri romány (celkovo bezmála 1400
strán). Prvú knihu publikoval ako dvadsaťdvaročný, poslednú ako dvadsaťosemročný. Všetky svoje knihy vydal vlastným nákladom, azda aj
vďaka papieru z Harmanca. Prvé tri romány Maharadža podsvetia (1942),
Na pláňach Tibetu (1944), U lovcov perál (1946) tvoria dobrodružnú trilógiu Z tajomného orientu a sprevádzajú nás džungľami centrálnej Indie,
chladnými horami Tibetu a tropickými ostrovmi v plytkých moriach pri
Singapure. Isteže, žáner fiktívneho dobrodružného cestopisu s presahom
do sci-fi neuspokojí asi nikoho, kto sa dovoláva rukolapnej autenticity osoby, zážitku, času a priestoru. O to však v Makovníkovej tvorbe ani nešlo.
Krajiny, osoby a dobrodružné príbehy používal len ako stavebný materiál
pre odovzdanie úplne iných posolstiev. Makovník bol majstrom kódovania. Každú jeho knihu tvoria tri rôzne vrstvy textu. Na pozadí fiktívneho
dobrodružného cestopisného príbehu pre deti a mládež nachádzame
rovinu reflexie sociálnej a autobiografickej a tiež mysticko-duchovnú rovinu. Ak si tieto menej zjavné úrovne začneme bližšie všímať, zistíme,
že hodnotou často niekoľkonásobne prekonávajú samotné príbehy, ktoré
síce majú hodnotu pútavého fantazijného čítania, no vzhľadom k vnútornému posolstvu majú len rámcovú úlohu. Nebyť podivuhodnej mystickej
svetelnosti utvárajúcej úplne zvláštnu vrstvu jeho textov, zostal by Makovník snáď len priemerným autorom dobrodružných románov pre deti
a mládež. Tak sa z Veľkej Fatry stala India, Tibet, Singapur...
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Zrelé výpovede kresťanského mystika

38

Čo je podivuhodné na tvorbe dvadsať- – dvadsaťosemročného Makovníka, sú vyspelé znalosti geografické, etnografické, religionistické
a teologické. Tie posledné azda najviac, pretože v jeho knihách nachádzame mimoriadne zrelé výpovede kresťanského mystika, ktorý bol
veľmi dobre oboznámený aj s učením indických Upanišád. Odkiaľ poznal
Makovník Upanišády? V edičnom pláne vydavateľstva Grafia v Banskej
Bystrici na rok 1946, kde publikoval aj Makovník, bola zahrnutá napríklad Bhagavadgítá (Spev Vznešeného); Boh si Ty! (odkaz staroindických
upanišád); Rámah a Sítá (Epos Rámájana), ktoré preložil do češtiny Rudolf Janíček a boli publikované v Železnom Brode. Na Slovensku už vyjsť
nestihli, no jedného čitateľa predsa len mali. Aj nadpis prvej kapitoly Makovníkovej knihy Maharadža podsvetia znie Svetlo v Temnotách. Je to Lux
in Tenebris Bertolda Brechta? Alebo slobodomurárske Lux in Tenebris?
Alebo je to Lux in Tenebris Jána Evanjelistu? Zasvätených nenecháva
na pochybách, že sa vydávame na cestu do Veľkého Orientu a v inom
vagóne toho istého vlaku sedí Herman Hesse. Makovníkove mystické
posolstvá, v ktorých šlo predovšetkým o Dušu a dialóg s Bohom, sú dokonale zašifrované v texte: Si v sebe? Tvoja bezslovná tichá reč je modlitbou.
Modlíš sa sám k sebe, a tak aj k Tomu, čo je od počiatku v tebe... Čuj teda
i tichý svoj hlas, ten hlas, hlas tvojho Ducha, ktorý ti recituje bezslovnou
rečou tvoja duša. Som všade. Všade je môj domov. Len ľudia bez zmyslov
ma nevedia hľadať. Hľadajú ma vo svetle aj v tme. Vo svetle ma hľadajú
ako svojho Pána, keby potrebovali mojej pomoci. Vo tme ma hľadajú ako
satana, ktorý by im mal pomôcť k svetskému životu, k nízkym radostiam
a k zlému. Iní ma hľadajú zase v pokojnom zátiší, namiesto vo víchrici.
Hľadajú ma v pokoji namiesto v hromoch a bleskoch; chcú ma voňať vo
vôňach lekárnických voňaviek namiesto vône poľného kvetu; hmatajú obrazy a sochy, mysliac tak, že som v nich. Všade ma hľadajú a nikde ma ani
tak nenachádzajú. Všade som, všade ma hľadajú, len v sebe nie. Tam ma
nevedia hľadať a tam ani hľadať nechcú, lebo by sa museli hanbiť za seba
pri predvádzaní svojich ohavností. A som i v nich!
Prehrešil sa dobrými skutkami
Je miernym paradoxom, že v jeho knihách vydaných počas existencie slovenského štátu dokonale absentujú pojmy konfesionálnej identity
alebo národa. Isteže, u Makovníka badať vplyv katolíckej moderny, lenže autor sa vymyká z radu, do ktorého pravdepodobne nikdy nepatril.
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Z toho, čo sa mi podarilo zistiť, bol Makovník údajne homosexuálom.
To ho dostatočne vyčleňovalo z radov klasikov katolíckej moderny. Časť
života prežil so svojou matkou Antóniou, po ktorej si dal aj literárne
prímenie „Tónin“. V spoločnosti vraj dosť trpel. O rozpoložení autora
v slovenskom štáte vypovedá podivuhodná autobiografická scéna z Maharadžu podsvetia, keď hlavný hrdina sáhib Ján v podzemí Maharadžovej
rezidencie v srdci Indie načakane nachádza uväzneného slovenského spisovateľa Jána Orešanského: Je tu! Ale nechce sa priznať k svojmu menu.
Žiaľ mučí jeho srdce: Nechcem, aby ma ešte niekto poznal. Všetci ľudia ma
nenávideli, hnali ma z drahej domoviny, spod krásnych skál, z tej malej
dedinky, až do ďalekej cudziny. Vyhnali ma ich pohľady, ich slová, tichý
podvodný šepot, ich jazyky, hnev, nenávisť a závisť. Vlastný brat, vlastná
sestra, vlastný otec a vlastný syn. Ani jeden z nich ma nechcel rozumieť,
ale brojil proti mne a vyhnal ma. Ba i najlepší priateľ ma opustil, zradil
a vyhnal cit priateľstva ku mne zo svojho srdca. Prehrešil som sa dobrými
skutkami. Vyhnali ma súrodenci, lebo som prísne kritizoval ich hanebné
činy. Vyhnali ma rodičia, lebo slová napísané mojím perom sa im nepáčili.
A prečo? Spýtal by si sa ma. Pre nič inšie než preto, než preto, že mnou
napísané riadky klali ich oči a môj hlas rezal v ich ušiach. A to všetko len
preto, že som ich chcel naučiť láske.

39

Kajúcnica
Makovníkove deje a postavy sú rovnako fiktívne ako reálne. Jeho
posledným publikovaným románom je Kajúcnica (1948), azda najkrajšie a najhlbšie dielo. Kajúcnica je príbehom platonického vzťahu
medzi súrodencami, medzi hriechom a vykúpením, spiritualizmom
a materializmom. Dej sa odohráva na cintoríne
stredoslovenskej obce, na rozhraní osamelého
hĺbavého rozjímania filozofa a primitívnej dedinskej pitky.
Dvojčatám, chlapcovi a dievčaťu Antónovi
a Márii, zomrela matka. Vychovávajú ich dve
ženy, ale už nie ako súrodencov, a tak v deťoch
narastajú milenecké city. Obe matky sa jedného večera otrávia hubami. Nasleduje dlhé
odlúčenie detí, v ktorom sa vyostria základné
kontrasty. Z Antónia sa stane svätec a jezuitský
kňaz, z Márie hriešnica, prostitútka a vrahyňa, ktorá zabila svojho manžela i svoje dieťa.
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Sama sa niekoľkokrát pokúšala o samovraždu, ale vždy pri tom umierali iní. Až po dlhom čase, na sklonku životov sa stretávajú na cintoríne
a v stretávaní pokračujú každú noc pri hrobe svojej matky. Dedinčanom
tráviacim večery v krčme prichádza čudné, že páter sa každý večer odoberá na cintorín a nevracia sa späť. V slovenskej dedine pomaly vznikajú
magické nálady a podozrenia z vampirizmu. A tí najpoverčivejší začali
sa domnievať, že je to duch, ktorý každodenne pred večerným zvonením
na Anjel Pána chodieva späť do svojho tmavého domova, do hrobu, odkiaľ
sa zase zavčasu ráno vracia v hutnej telesnej podobe späť do kláštora. Nenašlo sa hádam ani jednej duše, ktorá by ozaj nebola verila, že v dedine sa
odohrávajú od istého času veľmi divné veci. – Nuž ja by som skorej povedal, že tá žena, o ktorej sa hovorí, že sa s ňou páter stretáva, nie je z tohto
sveta. Preto traja najodvážnejší dedinčania (Hruška, Zubáč, Stieranka)
značne potúžení pálenkou, podnikajú jednej noci výpravu, aby zistili, čo
je vo veci. Prvá výprava – kvôli nedostatočnému prekrveniu rovnovážneho centra mozgu jedného z účastníkov – sa končí neúspechom. Hneď
pri bránke cintorína sa totiž nešťastník pošmykne a vyvalí do šípového
kríka. Aby zakryli hanbu, podporia mýtus o nadprirodzenej šelme, ktorá
neboráka na cintoríne doriadila. Druhá výprava nachádza útočisko pred
búrkou v márnici, kde ho vzápätí nachádzajú aj António a Mária.
Ťažisko knihy spočíva v dialógoch medzi Antóniom a Máriou o hodnote
hriechu ako nevyhnutnej prvotnej matérii pre duševný rast, východiska
pre duševnú premenu a zlepšenie: V človeku musí umrieť starý Adam
a musí sa narodiť nový Kristus. On poznáva na svojej ceste v zrieknutí sa
všetkého, čo bolo, všetkého pozemského i vlastného tela, žiadostí aj čosi
inšie, holú a ničím nezastretú, ničím nepoškvrnenú večnú Pravdu, ktorá
svieti ako najjasnejšie slnko na ceste k poznaniu Božstva a splynutí sa
s Ním. Ale to sú jeho zážitky, ktoré mu nikto viac nemôže pošliapať, pošpiniť, ani vyrvať, lebo tie sú hlboko vryté na doske jeho nesvetského života,
v jeho duši. A na toto poznanie nikto na svete nemá práva, nikto, ani ľudia,
ani cirkev, pretože cirkev je len organizáciou ľudí, ale posvätený poznaním
tajomstiev božích nepozná ohraničenia svetského a ľudského. A vtedy sa
človek zmení. Jeho telo prestane byť obyčajným telom, v ktorom by bol zamurovaný Dych Boha v Adamovi. Stvárňuje sa stále viac a viac do jemna,
ako by sa hrubý kov mreží telesnosti žiarou vnútorného ohňa stále roztavoval, stenčoval na tenkosť pavučiny, aby vdýchnutý Duch Boha Adamov bol
zakrytý len tenkým, ľahkým priesvitným závojom, do ktorého by sa síce
nikdy nemohla dostať poškvrna vonkajšieho sveta, ale cez ktorý by priam
bolo možné počuť vnútorný hlas prerodeného človeka, hlas Ducha, hlas
Boží.
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Hľadal posvätno v reálnom živote
Makovník osciluje medzi témami viny a milosti, ale hĺbku dosahuje
najmä zvýraznením mystiky a vnútorného odpustenia sebe samému,
skrze ktoré možno nájsť vykúpenie. Dosť ostrú kritiku v tejto veci adresuje autor ústami Márie cirkvi: Vy kňazi žijete len pre seba. Službami
pre ľudí nadstierate svoje sebectvo. Ale skutočnosť vášho života je celkom
inakšia. Nadstierate ľuďom nebo, zakiaľ čo sami neveríte, že nejaké nebo
vôbec jestvuje. Neveríte sami, že po smrti budete čakať na boží súd, a predsa to hlásate. Vy viete, že po smrti človek žije a bez rozhodovania vlastnej
vôle podrobuje sa kolobehu života z materiálna a hmotnosti do duchovna. Prečo zamlčujete skutočnosť smrti a vzkriesenia duše, prečo hovoríte
na jednej strane o Bohu ako o najláskavejšom otcovi a na druhej strane
beriete Mu aj tú najpodstatnejšiu láskyplnosť a milosrdenstvo. Či môže
byť Boh na jednej strane nekonečne milosrdný a na druhej strane pri tomto svojom nekonečnom milosrdenstve mal by niekoho navždy zatratiť bez
toho, aby mu dal príležitosť i to najväčšie previnenie, vykonané v sne tohto jeho pozemského života, odpykať a napokon privinúť predsa len aj jeho
k svojej láskyplnej otcovskej hrudi? Makovník nehľadal obrazy posvätna,
ale posvätno v reálnom živote, život v pravde.
Z Kajúcnice cítiť aj zásadný problém dnešného kresťanstva, že byť
kresťanom v súčasnosti znamená hovoriť o viere v Boha, ale myslieť
a konať tak, akoby žiaden Boh neexistoval. Zvýraznením pokrytectva
v monológu jezuitského kňaza Antónia sa definitívne vyčlenil od dobového mainstreamu: Úbohý človek, ktorý si sám sype pod bosé nohy ostré,
žeravé kamene svojich skutkov! Vyhnal Boha z časnosti do večnosti, aby
sa v rinčaní zbraní a hukote tovární sám bez Boha utopil. A keď pocíti prvé
údery kladiva vlastného svedomia, uteká na miesta večného odpočinku
a premeny tej hmoty, ktorá mu bola bohom, do cintorína. Prečo nie je celý
svet tichou záhradou, v ktorej by sa ľudský duch tíško spovedal svojmu
Bohu, prosil Ho o Jeho prítomnosť v časnosti, vo všetkom, v sebe. Hľa, všetko je z Boha a zo všetkého dýchal by Jeho život. Ako by asi potom zahrmotali
továrne, stroje, ako potom by zarinčali sväté zbrane za Boha a za mier?
Zosňať z krížov mohli by sme Ukrižovaného, lebo by sme Ho kdekoľvek videli s rozjasnenou tvárou a palmou ratolesti víťazstva večného Ducha Života
Boha nad časnosťou a hmotou. Takéto a iné podivné úvahy vedie António,
zatiaľ čo opití dedinčania utekajú dierou v stene márnice v strachu pred
duchmi a vlkolakmi a dorážajú sa v miestnej krčme, kde spriadajú ďalšie
konšpiračné teórie. Napokon sa dedinčania vracajú ozbrojení kyjom, kto-
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rým chcú Antónia zabiť, no trajektóriu úderu skríži Mária, čím napokon
napĺňa svoj osud a dosahuje milosť, o ktorej sa mlčí...

42

Jedného dňa proste zmizol
Ján Makovník-Tónin bol predovšetkým mystikom, človekom ducha.
Víťazné boje postáv z jeho románov pripomínajú skôr úspešný exorcizmus než scény z akčných filmov. Jeho viacvrstvová tvorba je ideálnym
príkladom ako čitateľovi nevnucovať posolstvo a pritom ho „nasvecovať“
mimoriadne kvalitným svetlom vysokých mravných hodnôt. Možno len
ľutovať, že v súčasnom umení sa kritérium „svetelnosti“ už nenosí, býva
skôr nahradené ideálmi prevahy dekadentnej egocentrickej formy nad
skutočným obsahom. V tomto zmysle mám Makovníka, ale napríklad aj
Jozefa Horáka radšej než kohokoľvek zo súčasných slovenských autorov,
hoc budem musieť riskovať kontroverzné poznanie, že v literárnej tvorbe
z obdobia slovenského štátu sa nájdu aj diela s hlbokým humanistickým
odkazom.
Nie sú známe okolnosti, pre ktoré Makovník ukončil svoje zamestnanie v harmaneckých papierňach. Dvadsaťosemročný mladý autor sa
po roku 1948, podobne ako mnohí iní, literárne odmlčal navždy. V roku
1949 brigádoval vo vápenke v Banskej Bystrici. Neskôr (1951 – 1960) sa
uchytil v Stredoslovenských tlačiarňach, potom v Stavoindustrii v Banskej Bystrici, od roku 1966 až do svojej smrti v roku 1980 pracoval ako
robotník v železiarňach v Podbrezovej. Kde je pochovaný, neviem. Niektoré teórie tvrdia, že jedného dňa proste zmizol. Stratené tiež zostali
ďalšie tri jeho rukopisy Ty si môj otec, Záhadné ostrovy a Sedembolestná
matka. Rukopisy dodnes príležitostne hľadám v jaskyniach i pod prevismi Veľkej Fatry, no zatiaľ bezvýsledne. Obávam sa, že vlhké prostredie
ich dávno zničilo rovnako spoľahlivo, ako keby nimi niekto v Podbrezovej
v jedno sychravé ráno priložil do pece, či ich len tak vyhodil do kontajnera
pri upratovaní povaly starého domu.
Mäkký vápenec na stene jaskyne pomaly prerastá aj Makovníkov podpis. Jaskyňa svoju pamäť metabolizuje. Učí nás nelipnúť na pamätníkoch
a naznačuje, že v jej kamennom kalendári sú naše bdelé storočia len zanedbateľnou epizódou...
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Recenzia
Zuzana Líšková
(* 1980) Absolventka scenáristiky a dramaturgie
na VŠMU v Bratislave. Písala scenáre pre rozhlas
(Králikovci, rozprávky o Bojazlivom schodisku,
adaptácia Dobšinského Zlatovlasé dvojčatá, bratov
Grimmovcov Železný Ján, historické seriály o bratoch
Siakeľovcoch, o Rázusovi) a televíziu (Johankine
tajomstvo, seriály). V týchto dňoch jej vyšla kniha
pre deti Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné.
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Martin Pollack:
Smrť v bunkri, Absynt 2017
Vydavateľstvo Absynt už desať rokov prináša slovenským čitateľom prostredníctvom reportážnych kníh
mimoriadne pohľady na závažné témy z celého sveta. Veľký ohlas u nás zaznamenal rakúsky reportér,
spisovateľ a prekladateľ Martin Pollack (nar. 1944),
ktorý sa najskôr predstavil knihou Americký cisár.
Masový útek z Haliče (Absynt, 2016). Pútavým jazykom poodhalil pozadie veľkej historickej udalosti,
ktorá sa dotýka takmer každej rodiny na Slovensku:
vysťahovalectva na prelome 19. a 20. storočia. Jadro knihy bolo sústredené do Haliča, ale keďže Halič
(Galícia) bola súčasťou Rakúsko-Uhorska, táto história sa veľmi úzko viaže aj s územím Horného Uhorska, teda súčasného Slovenska.
Druhá kniha, Smrť v bunkri. Správa o mojom otcovi, ktorá vo vydavateľstve vyšla minulý rok, je oveľa osobnejšia. Autor v nej rekonštruuje,
tak ako hovorí názov, smrť vlastného otca. V Rakúsku kniha v roku svojho vydania, 2004, vyvolala veľkú vlnu reakcií. Stalo sa tak preto, lebo
Pollack v knihe podal obraz o svojom biologickom otcovi, príslušníkovi
jednotiek SS Gerhardovi Bastovi. Ten v časoch tretej ríše operoval so svo-
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jimi jednotkami aj na viacerých okupovaných miestach. Jedným z nich
bolo Slovensko – pôsobil v Ružomberku a na Donovaloch.
Kniha je nesmierne cenným príspevkom k diskusii o tretej ríši, druhej
svetovej vojne, teórii nadčloveka, koreňom zla či princípom mlčiacej väčšiny. Ale aj mnohých ďalších. Smrť v bunkri je veľmi vrstevnatý príbeh.
V neposlednom rade je tristným svedectvom človeka, ktorý sa musel
vyrovnať s faktom, že jeho otcom bol masový vrah, ktorý sa ním nestal
náhodou, ale z presvedčenia. Od okolností jeho smrti nás vedie skrz jeho
rodinu, detstvo v Slovinsku, dospievanie a štúdiá v Rakúsku, kariérne
právnické začiatky, až po rozhodnutie stať sa gestapákom. Následne
kráča v otcových šľapajach na miesta, kde pôsobil: Kaukaz, Poľsko, Slovensko, Berlín...
Nie je to idylické putovanie. Nie je to ani jednoduchá cesta. Aj čitateľ
má spolu s Pollackom pocit, že niekde viac nemôže, že ho tá téma doslova
dusí. Ale autor vždy poctivo pokračuje ďalej. Na každej zastávke sa vydáva na exkurz dejinami, podáva často prekvapivé súvislosti a pohľady,
ktoré sú aj v téme Druhej svetovej vojny v Európe niečím novým. Za seba
môžem napríklad konštatovať, že o situácii v Slovinsku v prvej polovici
20. storočia som toho veľa netušila. Preto mi triezvy Pollackov sumár so
zdôraznením národnostnej situácie otvoril celkom nový priestor na uvažovanie. Kniha je plná prekvapivých momentov. Či už faktografických,
ale aj osobných, psychologických. Pretože autor sa im nevyhýba. Ani nemôže. Snaží sa totiž nájsť odpoveď na otázku, ktorá sa objavila aj na obale
knihy: „Verili mnohí, ale pre kariéru gestapáka sa rozhodlo len málo ľudí.
Prečo práve on?“
Bastove kroky sú hrozivé. To, čo sa jeho synovi podarilo nájsť v archívoch, a to, čo o ňom hovoria historické pramene, je strašné. Bol
úspešným gestapákom. Za všetko spomeniem odhalené masové hroby
v ružomberskom sídle gestapa, kde bol veliteľom. Čo však vyvolalo búrku
reakcií v Rakúsku, je rovina knihy, kde Pollack vecne a pritom nemilosrdne hovorí o svojej rodine, o svojom národe, a to nielen z čias tretej ríše.
Odhaľuje široko rozšírenú tichú pravdu, že v tom boli namočení skoro
všetci. Že to schvaľovali. Nachádza nielen osobné svedectvá o prúde mlčania, neoficiálnych stanoviskách, domácom presvedčení. A čo je preňho
strašné, je fakt, že to presvedčenie nevymizlo: pre Pollackovu starú
mamu nie je ničím neprirodzeným hnevať sa na vnuka, lebo sa rozhodol
študovať v Poľsku a mohol by pokaziť rodovú líniu „nečistou“ (rozumej
rasovo nečistou) nevestou. Pre jeho starého otca je sklamaním, ak sa
vnuk rozhodne nepokračovať v čestnej Bastovskej línii a nevstúpi do šermiarskeho spolku. Ako dieťa tieto nuansy nevníma, ale ako dospelý sa
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musí pýtať, prečo vždy počúval iba o cti, povinnosti a hrdosti a nikdy nie
o otcovi vrahovi. Je preňho nesmierne namáhavé vyrovnať sa s faktom,
že sa o tom s ním nikto nerozprával. A že ho vychovali nacisti.
Kniha Smrť v bunkri je drsným vyrovnaním sa s vlastnou históriou.
Je však aj niečím viac: je otvorenou výzvou k podobnému kroku všade
tam, kde vyjde. Schopnosť vysloviť niektoré otázky, pátrať, vypovedať,
je známkou sily charakteru. Sme u nás pripravení? Bola by podobná kniha slovenského autora u nás možná? A sme ochotní hľadať odpovede?
Na začiatok by stálo za to prečítať si Pollackovu knihu. Rozhodne nepôjde
o stratený čas.

45
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Čo číta...
Diana Cencer
G a ra fo v á
(* 1986) Výtvarná umelkyňa. Ukončila doktorandské
štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
v odbore výtvarné umenie u prof. Daniela Fischera.
Vystavuje doma i v zahraničí, žije a pracuje v Bratislave.
Diana Cencer Garafová dáva do pozornosti čitateľom
Krjel tri knižné tipy, ktoré podľa autorky spája istá
„viacpohľadovosť“ či pohľad z odstupu. Zahliadnutie
sveta cez optiku toho druhého – cez inú perspektívu,
než na ktorú sme boli zvyknutí – je pre ňu veľmi cenné
a potrebné nielen v literatúre, ale i v živote.
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Filip Doušek: Hejno bez ptáků, vydavateľstvo Toito, 2012
Táto kniha od českého autora, dátového analytika, bola pre mňa nesmierne inšpiratívna a na dlhé obdobie sa stala mojím favoritom. Titul
zaujme už od začiatku samotnou formou – je rozdelený na dve samostatne zviazané, typograficky nádherne spracované časti – biely Príbeh
a čiernu Knihu. Čitateľ sa rozhodne, v akom poradí začne čítať, čím nenávratne určuje ďalší vývoj. Čierna Kniha je denník. Hlavná postava
– doktorand štatistiky Adam si v ňom zapisuje veľmi osobné poznámky,
ktoré chcel povedať žene, ktorú ľúbi, myšlienky, ktoré nikdy nepovedal
svojej babičke, svoje poznámky k práci na stroji, ktorý má skúmať náhodné nešťastia na celom svete, a poznámky o svete vôbec. V bielom zväzku
je opísaný Príbeh knihy z pohľadu rozprávača. Rozprávanie je na rozdiel
od denníka súvislejšie a prerušované iba časťami napísanými autorom
(denníka) akoby s časovým odstupom. Niekedy bolo pre mňa ťažké sa
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rozhodnúť, či sa viac stotožňujem s racionálnym Adamom alebo s jeho
priateľkou Ninou – nezávislou a spontánnou maliarkou. Napriek tomuto
zdanlivému paradoxu (či práve vďaka nemu) mi kniha umožnila sformulovať otázky a hľadať na ne vlastné odpovede.
Leonard Susskind: Válka o černé díry (Souboj se Stephenem Hawkingem o záchranu principů kvantové mechaniky), vydavateľstvo Argo,
Paseka, Dokořán, 2013
Ako naznačuje názov, autor sa v knihe zaoberá problematikou čiernych dier, ktorá sa začína otázkou: čo sa stane s informáciami uloženými
v čiernej diere, keď sa táto rozplynie? Kým nedávno zosnulý Hawking
v knihe tvrdí, že informácie sú v čiernej diere stratené, autor knihy nesúhlasí a na základe dôkazov opísaných zrozumiteľným jazykom tvrdí, že
sa Hawking mýli. Nejde o žiadny zanedbateľný detail, preto Susskind vyhlásil Hawkingovi „vojnu“. Podstata celého sporu vzniká už v samotnom
jadre vedy na základe dvoch rozdielnych vedeckých prístupov – relativita
a kvantová fyzika. A práve pri čiernych dierach ich rozporuplnosť „ukazuje“ v najväčšej miere. V desaťročia trvajúcim spore nakoniec Hawking
ustúpil, no táto kniha ukazuje nielen to, že každý uhol pohľadu môže vyústiť do dôležitého teoretického výskumu a následných objavov, ale tiež,
že teoretickí fyzici nie sú nudné „kocky“ zaujímajúce sa len o kozmické
„veci“, ale že sú to charizmatickí nadšenci s fascinujúcou mysľou.

47

Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, vydavateľstvo Slovart, 2017
V texte nás autor najskôr zasväcuje do milostného príbehu mladého marketéra, no zaujímavejšia pre mňa bola druhá polovica knihy, keď
dochádza k zlomu a autor začne čoraz viac reflektovať vlastnú tvorbu
a proces jej vzniku. Raz ukazuje spisovateľa ako „obyčajného občana“
s každodennými banálnymi starosťami, inokedy autor žije vo vymyslenom svete so svojimi postavami – a tieto dva svety, pochopiteľne, nie je
ľahké od seba oddeliť. Bolo by možné, aby obyčajný človek a autor (žijúci
v jednom tele) mohli myslieť a konať rozdielne? Je vôbec možné oddeliť
tvorbu od životov, ktoré žijeme? Pre mňa ako autorku odpoveď nie je až
taká jednoznačná, a práve Vilikovského próza mi to dala intenzívne pocítiť.
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Krjela. Časopis Literáreho klubu pri Liptovskej knižnici
Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (ŽSK) v Liptovskom
Mikuláši. Číslo 53. Súčasťou Krjel 53 je básnická príloha
Ivana Repčeka Zimný výstup severnou stenou. Redakčná
rada: Naďa Kubányová, Anna Ondrejková, Zuzana Líšková,
Peter Laučík, Martin Droppa. Zodpovedná redaktorka:
Marcela Feriančeková, riaditeľka knižnice. Výtvarný návrh
obálky: Martin Droppa. Grafické spracovanie a zlom vnútra:
Peter Valach. Vydala Liptovská knižnica Gašpara FejérpatakyBelopotockého (ŽSK) v Liptovskom Mikuláši v roku 2018.
Vytlačili tlačiarne REPROservis Kováč, s. r. o., Liptovský
Mikuláš.
Krjela 53 vychádzajú vďaka finančnej podpore Art štúdia,
Liptovský Hrádok; Petra Laučíka st.; tlačiarní REPROservis
Kováč, s. r. o., Liptovský Mikuláš; dobrovoľným príspevkom
podporovateľov Literárneho klubu pri LKGFB a výťažkom
z antikvariátneho predaja literárneho klubu.
Časopis je nepredajný. Jeho vydávanie môžete
podporiť dobrovoľným príspevkom v Liptovskej knižnici
G. F. Belopotockého, na úseku beletrie.
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